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Reguliere paklijst (lijsten voor winter en voor overnachting in een berghut, zie 

hieronder) 

 Stevige wandelschoenen, met vooral goed vastzittende zolen! En waterdicht gemaakt 

(zgn. B- of C-schoenen,kijk voor uitleg op de website van Zwerfkei of Bever)

 
 Goeie wind- en waterdichte kleding 

 Zonnepet èn muts, dunne handschoenen 

 Zonnebril 

 Zonnebrandcrème en lippenbalsem 

 Dagrugzakje voor eten, drinken, trui en jas 

 Regenhoes voor over rugzak 

 Een klein zitmatje van ca. 30 – 30 cm.  (evt. heeft Bever) 

 Waterfles van een liter en van 0,5 liter, gevuld met water, gesuikerde thee of 

limonade. Reken niet  op restaurantjes onderweg! 

 Fototoestel (evt.) 

 Mobieltje (evt.) 

 Tussendoortjes voor onderweg, naast het lunchpakket. Kies vooral wat je zelf lekker 

vindt! Voorbeelden per dag:  2 vruchten- of chocoladerepen, 2 handjes noten of 

studentenhaver, enkele koekjes of Snelle Jelle, stukjes worst of kaas. Neem niet teveel 

mee, max. 300 gr. is mijn advies. 

 Beetje verbandspul zoals sporttape, pleister. Wij hebben uitgebreid assortiment mee. 

 Papier met NAW van een contactpersoon thuis die bereikbaar is 

 Identiteitskaart en NKBV lidmaatschapskaart als je die hebt. 

 Verzekeringsbewijs (moet je bij de NKBV-verzekering zelf printen via Mijn NKBV) 

 Een wandelkaart van het gebied, kompas, GPS zijn altijd welkom maar daar zorgen 

we natuurlijk in elk geval voor! 

 Neem altijd euro's of (indien relevant) Zwitserse franken mee in je rugzak voor een 

versnapering in een cafeetje tijdens een tocht. 

Bedenk dat het in de bergen ook ’s zomers plotseling winters kan zijn. Zorg daarom áltijd 

voor warme spullen, ongeacht de weersverwachting! Aarzel je, mis je iets op deze lijst,  of 

heb je een vraag, email ons! 

Extra spullen voor in de winter 

 Een skibroek, skijas, thermo-ondergoed, windstopper, donsjas etc. 

 Handschoenen met overwanten of dikke handschoenen of wanten 

 Thermosfles van 1 l., en evt. 0,5 l. waterfles 

 Skibril (evt.) 

 Wandelstokken (ook als er geen sneeuw ligt, het kan wel glad zijn of er kan een dunne 

laag sneeuw liggen!) 



 Sneeuwschoenen indien er sneeuw ligt. Daarover je hoor je tijdig van ons (huren kan 

bij Basecamp in Den Haag, laat mij s.v.p. horen als je wilt dat wij ze voor je 

reserveren) 

 Gamaschen, tenzij je waterdichte broek je schoenen redelijk afsluit (nylon hoezen om 

je schoenen en enkels, liefst ook tot je knie). 

Extra spullen voor bij overnachting in een berghut 

 Iets grotere rugzak dan dagrugzak, van ca. 40-50 liter 

 Tochtenproviand (vaak is lunchpakket van hut al royaal) voor komende dag(en)  

 Extra plastic zakjes (evt. met afsluitbaar) voor proviand 

 Koplampje met reservebatterijen voor als het donker is (in hut en buiten) 

 Lakenzak (zijden is lekker licht) met kussensloop 

 Een of twee kleine handdoekjes 

 Toiletpapier voor onderweg 

 Je slaapt in je thermo-ondergoed 

 Extra sokken 

 Schoon ondergoed 

 Toiletartikelen (crème etc. in kleine potjes verpakken!) 

 Theezakjes, evt. koffiestaafjes, cup-a-soup, want in een hut kan je heet water kopen 

 Voor de bezitters van een mobiele telefoon: een oplader. 

 


